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 !گونفتنه شرایط با مواجهه   حرف روز        ▼

 که دارد الزاماتی به نیاز روزها این خاص شرایط از عبور

 مقطعی نظمیبی حتی و اعتراضی عادي شرایط از متفاوت

 شودمی چگونه که اساسی سؤال این پیرامون تأمل. است

 آرامش سمت به را است شده گرفتار فتنه در که ايجامعه

 آن به همگان است الزم و ماست امروز نیاز کرد؟ هنمونر

 .بیاندیشند

: اول: است مورد سه در دینی متون در فتنه واژه کاربرد بیشترین

 و آشوب: سوم و باطل و حق آمیختگی: دوم آزمون؛ و امتحان

 امروز شرایط سنجش به مفاهیم همین سنجه با اگر. بلوا

 دشوار و سخت امتحانی درگیر امروز ما که یابیمدرمی بپردازیم،

 و گرگ شدت به فضا آن در که ایمشده ملی و فردي سطح در

 هاییبوق یا درآمیخته هم به باطل و حق و است میش

 به آشوبی لذا. نمایند ترسیم و تصویر را آن گونه این خواهندمی

 برخی براي و سخت را شرایط این از گریز راه تا اندانداخته راه

 و جامعه در نوین ابزارهاي با! نمایند محال حتی هایانجر و افراد

 از و معصیت این پرتو در تا کنندمی گريفتنه مؤمنان بین

 تعارض تهمت، غیبت، چون گناه چندین ترکیب طریق

 و زدن تهمت تردیدافزا، شبهات تولید بافی،دروغ شناختی،

 قایعو حتی و اسالمی نظام و انقالب دستاوردهاي نماییوارونه

 نفرت، بذر و بزنند شخم را جوانان ویژه به مردم ذهن زمین روز،

 سلب و نافرمانی تا بکارند آن در تهمت و دروغ کینه، خشم،

 !نمایند برداشت آن از را اجتماع از وسیعی سطح از امنیت

 زدهفتنه فضاي این که باشند کسانی باید ايهنگامه چنین در

 و حق اهل خواص اینها. نندبشناسا دیگران به و بشناسند را

 تبار که هاهمان هستند؛ عمومی افکار تنویر و تبیین اصحاب

. رسدمی صفین جنگ در اشآفرینینقش و عمار به شانفکري

 صفین معرکه وسط در که مردي به حوصله و صبوري با عمار

 البته. داد نشان را راه بود کرده تردید علی جبهه حقانیت به

 .است شده ترپیچیده بس زمانه عمارهاي ردعملک عرصه امروز

 فتنه با مردم مواجهه نحوه درباره 151 خطبه در) ع(علی امام

 دارند ايوظیفه چه هافتنه از عبور در مردم که این و

 و نکنید همکارى هابدعت و هافتنه سردمداران با«: فرمایندمی

 است پروردگار اطاعت و اسالمى جامعه بقاى ضامن آنچه به

 ماندن مظلوم و کردن ظلم راهى دو سر بر اگر. باشید پایبند

 فساد و ظلم گناه، به شدن نزدیک از و نکنید ظلم گرفتید قرار

 شکم وارد باشد اندك چند هر را حرام هاىلقمه و کنید دوري

 بر را گناه که هستید کسى منظر در شما که چرا نسازید؛ خود

 ساخته آسان شما براى را اطاعت هايراه و کرده حرام شما

  پریشان) اهللافتح(                      . »است

  

 

 

 

 

  

 جدید امنیتی شوك در هاصهیونیستگزارش روز              ▼

. بوده وقایع این شاهد کمتر که هستند روروبه حوادثی با اشغالی هايسرزمین است مدتی

 اخیر اتفاقات از مناطق ینا از برخی برق و ریلی شبکه شدن مختل و اشغالی قدس در انفجار

 .هاستصهیونیست وادي در

 به واکنش در نیز دینی صهیونیسم حزب رئیس اسموتریچ لبتسلس ـ1: خبري هايگزاره

 در قبل سال 20 به را من اشغالی، قدس در اخیر هايعملیات: گفت قدس در اخیر انفجارهاي

 وارد ما: گفت صهیونیست گریلتحل مناحیم بن یونی ـ2. بازگرداند قدس انتفاضه اوج زمان

 از یافتهسازمان هايعملیات آن طی که ایمشده اسرائیلی شهرهايدرون جنگ از جدید دوران

 .شودمی انجام گذاريبمب طریق

 و رودمی شمار به هاصهیونیست براي مؤلفه ترینمهم که امنیت ـ1: تحلیلی هايگزاره

 بنابر و است شده تبدیل رژیم این اصلی ضعف نقطه به امروزه دارند، تأکید آن روي بر همواره

 تمام فراگیر امنیتی چالش. اندبرگشته انتفاضه دوران به هاصهیونیست خود اذعان

 کرده پیدا نیز را هاعرصه سایر به تسري قابلیت چالش این و فراگرفته را اشغالی هايسرزمین

 به تجهیز و توانمندي سطح نظر از توجهی قابل پیشرفت به مقاومت هايگروه ـ2. است

 در انفجار. کنندمی طرحریزي را اشغالی قدس در عملیات انجام که اندرسیده مدرن هايسالح

 از عملیات انجام توان و نیست استشهادي صرفا  هافلسطینی عملیات که داد نشان قدس غرب

 که است نظامی ابعاد در قوا موازنه تغییر دهندهنشان هاتوانمندي این. دارند نیز را دور راه

 هايسرزمین داخل به را آن نظامی هايمکان بستر تغییر با مقاومت و فلسطینی هايگروه

 آنها جنگ که کردندمی اعالم همواره هاصهیونیست که است حالی در این. اندکشانده اشغالی

 اما. کندنمی یدتهد را نشینانشهرك موضوعی و است اشغالی مناطق از خارج فلسطینیان با

 با مقابله در ناتوان نیز رژیم این و شده کشیده اشغالی هايسرزمین قلب به هاعملیات اکنون

 هاعملیات این که دهدمی نشان اشغالی هايسرزمین در افتاده اتفاق هايعملیات ـ3. است آن

 در که ايگونه به. است داشته توجهی قابل پیشرفت کمیت نظر از هم و وسعت نظر از هم

 هايعملیات اکنون اما بود، سرد سالح با و استشهادي هايعملیات بیشتر هاعملیات ابتداي

 روزافزون ضعف کنار در مقاومت روزافزون قدرت دهندهنشان امر این. است روز به و نظامی

 .است هاصهیونیست

 تغییرات دچار یاشغال هايسرزمین در امنیتی ـنظامی معادالت که گفت توانمی مجموع در

 )فرهادي محمدرضا(. است داده قرار تدافعی و ضعف موضع در را هاصهیونیست که شده شگرفی

 !ملی تیم در فقیهولی نماینده از سعودي رسانه خشمخبر ویژه         ▼

 کار حواشی از دور به فوتبال ملی تیم تا کرده تالش گذشته روزهاي در که روشکی کارلوس

 در پیروزي و بازیابد را تیم توانست انگلیس تیم برابر در شکست از پس و ردبب پیش را خود

 هايرسانه هجمه مورد ملی تیم اعضاي دیگر از بیش روزها این آورد، دست به ولز برابر

 و بازمانده قطر در حضور از اینترنشنال اگرچه. است اینترنشنال خصوص به زبانفارسی

 هايپاسخ رسدمی نظر به اما کند، پیدا حضور روشکی خبري هاينشست در نتوانسته

 به را رسانه آن تا شده موجب خبرنگاران از تعدادي سیاسی سؤاالت به ملی تیم سرمربی

 یک در گذشته شب سعودي شبکه این. وادارد روشکی براي غریب و عجیب تعابیر از استفاده

 ملی تیم سرمربی هاییصحبت در زنی تقوي محمد. خواند فقیهولی نماینده را روشکی گزارش

 که تعابیري. است خوانده درس علمیه هايحوزه در که دانست آخوندهایی شبیه را ایران

 این ولز در ملی تیم پیروزي و خود روانی جنگ در رسانه این شکست وجود با دهدمی نشان

  .است خود تخربی ماهیت دنبال به همچنان رسانه این و نپذیرفته پایان روانی جنگ



 

    

   اخبار ▼

 دیوانگان؟ مجمع یا انقالب شوراي

 منتشر »انقالب شوراي« اسم به را لیست طلبتجزیه و برانداز اعضاي از فخرآور امیرعباس

 و بازهمجنس خواننده نجفی شاهین از. هستند ایران از خارج ساکن همگی که کرده

 از است، خود برهنه عکس افتخارش که بازیگري و رقاصه یک تا معصوم، امام به کنندهتوهین

 رضا و آمریکا خارجه وزارت رسمی بگیرحقوق نژادعلی مصی و! سیکل مدرك با کریمی علی

 نکته. هستند لیست این جزو مادر از توجیبی پول دریافت و بیکاري سابقه سال 43 با پهلوي

 داد، تشکیل انقالب شوراي قدرت انتقال براي ماه، دي در امام اگر 1357 سال اینکه مهم

 عده یک ازخارج اینکه نه! تبعید در یا زندان در یا بودند، کشور داخل در شورا اعضاي تمامی

 با کاربري. بیاندازند خطر به را مردم جوان جان  ناامنی تولید با و بگیرند تصمیم داخل براي

 سیرك به بیشتر این دیوانگان؟ مجمع یا است انقالب شوراي این«: نوشت لیست این انتشار

 ».براندازي و کردن انقالب تا ماندمی

 توئیتر قرمز خط غرب

 مهاجران بین خشونت و درگیري آغاز از ویدیوهایی مراکش، از بلژیک دیشب شکست از پس

 مهاجر مراکشی زیادي تعداد. شد مخابره کشور این پایتخت بروکسل در هابلژیکی و مراکشی

 این در شدیدي نژاديتبعیض تحت هاسال که کنندمی زندگی کشور این در شیعه عمدتا

 ویدیوهاي کردن پاك حال در تمام دقت با توئیتر اینکه جالب. اندداشته قرار اروپایی کشور

. کندمی تعلیق کنندمی پخش را ویدیوها این که کسانی هايحساب و هاستدرگیري این

 امپریالیسم فشار تحت کشورهاي و یرانا در فقط خشونت نمایش ظاهرا اینکه تأمل قابل نکته

 .است ممنوع اروپایی هايزاغچشم و بورها مو براي و مجاز توئیتر در غربی

 آشناست گله با که هاستسال گرگ این

 از پیش و آمدند ایران به قاجار دوره از هاآمریکایی: گویدمی معاصر تاریخ پژوهشگر مکی امیر

 اعتقاد به. بودند ایران معادن به دستیابی وجويجست در ند،باش کشورمان نفت دنبال به آنکه

 را مسیحیت تا بود مسیحی مسیونرهاي با آسیا غرب به هاانگلیسی و هاآمریکایی ورود مکی

 سقوط و 1320 سال شهریور از بعد. بگذارند اثر جوان و نوجوان هاينسل بر و کنند تبلیغ

 انجام مرداد 28 کودتاي آنها اما بودیم آمریکا با ب رد ـب رد رابطه برقراري دنبال به رضاشاه

 .یافتند غلبه ایران بر سال 25 و دادند

 باشه مبارکتون

 و جهانی جام در کانادا گذشته شب شکست به اشاره با ثریا برنامه مجري مقصودي محسن

 ناداکا. شد حذف جهانی جام از امشب شکست با کانادا«: نوشت توئیتر در هارقابت از حذف

 به ایران با فوتبال دوستانه دیدار لغو با اسماعیلیون حامد کمپین با که بود کشوري اولین

 شده حذف کانادا و مانده امیدوار ایران حاال. بود زده دامن جهانی جام از ایران حذف کمپین

 .»باد مبارك فروشانوطن و ترودو جاستین بر حذف این. است

 ناتو باي اوکراین کمرشکن هايهزینه

 براي اوکراین از غرب نظامی و مالی حمایت اینکه به اذعان با ناتو دبیرکل استولتنبرگ ینس

 روپیش سختی دوران قاره این مردمان که داد هشدار است، بوده پرهزینه اروپا شهروندان

 مورد در اروپایی محلی هايرسانه به خصوصی طور به ناشناس اروپایی هايمقام. دارند

 فروش طریق از اوکراین در درگیري از سودجویی به را واشنگتن و کرده گالیه آمریکا اقدامات

 .اندکرده متهم سالح و انرژي

 سلیمانی شهید قاتالن از ابومهدي برادر شکایت

 برخى از عراقى الحشدالشعبی رئیس نائب المهندس، ابومهدي برادر جعفر، محمدحسن

 ابومهدي و سلیمانی قاسم شهیدان ترور در داشتن دست اتهام به عراقی و آمریکایی مقامات

 و عراق در آمریکا سابق سفیر الکاظمی، مصطفی پمپئو، مایک ترامپ،. کرد شکایت المهندس

  .دارند قرار شکایت این لیست در عراق نظامی اطالعات سرپرست الموسوي ضیاء

 

  اخبار کوتاه ▼

 تردک /بهارستان رئیس زبان از حکمرانی نظام نوسازي ◄

 شفابخش نسخه: گفت اسالمی شوراي مجلس رئیس قالیباف

 و بود الهی هايسنت به باور و مردم بر تکیه بسیجی، فرهنگ

 در باور دو این تا کنممی تصریح که است اساس همین بر

 مبناي سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، هايعرصه

 هايچالش توانست نخواهیم نگیرد، قرار اقدام و ریزيبرنامه

 راه تنها کنممی تأکید لذا. کنیم حل را هاعرصه این

 حوزه در مخصوصا  روپیش مشکالت از کشور رفتبرون

 تأکید و مردم به بازگشت با حکمرانی نظام نوسازي اقتصاد،

 که است بسیجی فرهنگ اصلی رکن دو عنوانبه خداباوري بر

 گیرد. قرار مسئوالن ما توجه مورد باید

 چامسکی، منوآ /کنندمی رطب منع که هاییهخورد رطب ◄

 ال روزنامه با وگوگفت در آمریکایی برجسته فیلسوف و مورخ

 نابودي و لیبی و عراق به حمله از پس غرب«: گفت موندو

 آمریکا. دهد قرار انتقاد مورد را روسیه تواندنمی کشور دو این

 کردند، دنابو را آن و حمله لیبی به انگلیس و فرانسه همراه به

 نقض را ملل سازمان منشور خود اقدامات با غربی متحدان

 رأس در فرانسه و انگلیس که نکنید فراموش. کردند

 بدترین در انگلیس و کردند ویران را لیبی که بودند نیروهایی

 .»داشت شرکت عراق اشغال و حمله یعنی قرن جنایت

 ایندهنم واالس میک /نیوزها فیک از ایرلند نماینده داد ◄

 اطالعات بسیاري ایران درباره: گفت اروپا پارلمان در ایرلند

 پیش هفته. شودمی منتشر اروپا هايرسانه توسط نادرست

 است دروغ این شده صادر نفر 15000 اعدام حکم شد اعالم

 و خشونت اما دارد وجود آمیزمسالمت اعتراضات ایران در

 کجا هیچ در ویرانی خسارات معترضان، برخی توسط قتل

 .بود نخواهد تحمل قابل

 رژیم آحارونوت یدیعوت نشریه /نفرت جهانی جام ◄

 جهانی جام« تیتر با خود دیروز نخست صفحه در صهیونیستی

 هااسرائیلی ما براي دوحه در اینجا هايخیابان«: نوشت »نفرت

 دارند قرار دشمن محاصره در هااسرائیلی. است خطرناك بسیار

 »هستند. تهدید معرض در همواره ياگوشه هر در و

 مرکز گزارش براساس /یمن در سلمانبن عام قتل آمار ◄

 به تجاوز روز 800 و هزار 2 در »االنسانیهعین« بشري حقوق

 دیگر نفر 660 و هزار 29 و کشته یمنی 13 و هزار 18 یمن،

 کودك 61 و هزار 4 گزارش، این اساس بر. شدند زخمی

 حمالت این شدگانکشته جزو زن 454 و هزار 2 و یمنی

 .هستند وحشیانه

 جمهوررئیس اردوغان /اروپا به اردوغان گازي کنایه ◄

 خیال با ترکیه اما است، زمستان نگران اروپا« گفت: ترکیه

 براي آمادگی حال در ما. رودمی زمستان استقبال به راحت

 آرد فقیرتر هايکشور براي تا هستیم گندم جدید قرارداد

 ».کنیم همفرا


